
7 CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES

1.CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA:

Introducció de substàncies, microorganismes   o formes d’energia que modifiquen les característiques propícies 
de l’aigua per al seu consum o per al normal desenvolupament de la seua funció ecològica. Cal distingir entre 
aigua no contaminada i aigua potable. L’aigua potable és  aquella que no presenta riscos  per a la salut ja que ha 
sigut prèviament tractada.

‣ FONTS DE CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA:
• Contaminació natural: Pòl·lens, restes de fulles, pols, excrements. L’aigua té capacitat autodepuradora 

d’aquest  tipus de contaminació. 
• Contaminació antropogènica: Produïda per l’activitat de l’ésser humà.

- Urbana o domèstica: Derivada de l’ús  de l’aigua a les  vivendes, comerços  , oficines  i activitats  de neteja 
viària. Conté residus fecals, restes d’aliments i productes químics com detergents i lleixius.

- D’origen agrícola: Aquest tipus de contaminació es  produeix com a conseqüència de l’ús de fertilitzants 
i plaguicides, els  quals  són arrossegats  per l’aigua de reg i de pluja, dissolent els  compostos  de 
nitrogen, fòsfor i sofre. Més  tard poden passar per infiltració a un aqüífer  o per escorrentia superficial a 
un riu o llac, contaminant-los. 

- Explotacions  ramaderes: En la ramaderia intensiva el nombre d’animals per unitat de superfície  és  molt 
elevat. Tots els excrements i dejeccions cauen al sòl i poden passar per lixiviat als aqüífers subterranis. 

- Indústries: Depenent del tipus d’activitat industrial l’impacte sobre les aigües serà diferent, però, en 
general, són la font de contaminació més  important: abocaments de  metalls  pesants  (Pb, Hg, Cr...), 
matèria orgànica, modificacions del pH, increment de la temperatura.

- Altres : Abocaments de vaixells petroliers (marees negres), abocadors de RSU,...

‣ FACTORS QUE CONDICIONEN EL NIVELL DE CONTAMINACIÓ:
• Tipus de receptor: Les aigües  subterrànies  són més difícils  de contaminar perque estan més  protegides, 

però també és més difícil depurar-les que les aigües superficials.
• Quantitat i qualitat  del receptor: A  major  volum d’aigua 

del receptor serà major la dilució dels  contaminants. Un 
mateix abocament de contaminants  en un riu cabalós,  
provocarà  menys impacte que si es  tracta d’un riu de poc 
cabal. 

• Característiques de la biocenosi: Presència de 
microorganismes capaços  de realitzar un procés  de 
depuració natural (capacitat autodepuradora) de la matèria 
orgànica

• Característiques dinàmiques: L’aigua en moviment (per 
exemple un riu) té major capacitat de dispersió i 
d’autodepuració que una aigua estancada (llac). 

‣ TIPUS DE CONTAMINACIÓ D’AIGÜES:
• Contaminació puntual:  Està originada per fonts 

de descàrrega perfectament identificables  com 
puguen ser : un col·lector d’aigües urbanes, un 
abocament de residus   industrials, una marea negra 
produïda per un accident en un vaixell petrolier, etc.

• Contaminació difusa: El seu origen està en 
diferents  fonts de contaminants  els  quals  són 
arrossegats  per l’aigua de pluja i mitjançant 
escorrentia superficial o per lixiviat arriben a un riu, 
pantà, aqüífer o la mar.  Les fonts de contaminació 
difusa poden ser explotacions  agrícoles, ramaderes, 
activitats mineres  i industrials  o abocadors de 
residus.
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Contaminació difusa: escorrentia i lixiviats

Contaminació puntual: abocador dʼaigües industrials
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2.EFECTES DE  LA CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA:

‣EUTROFITZACIÓ: L’eutrofització és  un procés  provocat per la contaminació de l’aigua en el qual es  trenca 
l’equilibri biològic  entre flora i fauna de l’ecosistema aquàtic. L’eutrofització sol afectar principalment a aigües 
estancades  com les  de llacs  i pantans. No és tan habitual en rius,  ja que el moviment de l’aigua afavoreix la 
seua oxigenació i  autodepuració. Pot afectar també a mars  tancats com és el cas  del  Mar negre o el Mar 
Mediterrani.  

• Procés d’eutrofització :
- Els  abocaments  d’aigües residuals  urbanes  (detergents) o procedents de l’agricultura (adobs)  i  

ramaderia són rics en nitrogen i fòsfor que són dos  nutrients essencials  per a les  algues (fitoplàncton). 
Això produeix un ràpid creixement d’aquestes, formant-se una pel·lícula verdosa en la superfície de 
l’aigua.

- S’incrementa la terbolositat de l’aigua impedint que 
arribe la llum a zones  més  profundes i disminuint 
l’activitat fotosintètica. En conseqüència baixa la 
concentració d’O2. 
- El baix nivell d’oxigen provoca la mort d'espècies 

aeròbies  que van a parar al fons en forma de 
sediment.

- Aquest sediment incrementa l’activitat dels 
microorganismes descomponedors els quals 
consumeixen més oxigen produint-se una situació 
d'anòxia (absència d’oxigen)

- En aquestes condicions  d'anòxia proliferen els 
microorganismes  anaerobis  que fermenten la 
matèria orgànica en descomposició generant H2S, 
CH4 i NH3, responsables del pudor característic 
d’aquestes aigües. 

7. CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES
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•CONTAMINANTS 
FÍSICS

-Partícules radioactives: Procedeixen de fuites en centrals  nuclears o en mines 
d’extracció de materials radioactius. Els  seus efectes sobre la salut, flora i fauna són molt 
greus i prolongats en el temps.

-Temperatura: La modificació de la temperatura normal de l’aigua també es  considera 
contaminació. Les  centrals termoelèctriques i altres  industries  utilitzen l’aigua de rius  i  
llacs  per als  seus  circuits  de refrigeració. L’increment de la temperatura d’aquestos 
provoca una disminució en la solubilitat de l’O2, condicionant  la  subsistència d’espècies 
que requerixen aigües fredes  i ben oxigenades.  També pot afectar als  cicles  reproductius 
de determinades espècies.

-Sòlids en suspensió (SS): Es  tracta de partícules  provinents  d’activitats domèstiques  , 
industrials  o de l’erosió del sòl. Incrementen la terbolesa de l’aigua, afectant  l’activitat 
fotosintètica i la respiració dels  organismes aquàtics. Els  sòlids  en suspensió modifiquen 
les propietats organolèptiques de l’aigua

•CONTAMINANTS 
QUÍMICS

- Metalls pesants, insecticides: Hg, Pb, Cr, DDT. Procedents  d’abocaments  industrials  i 
d’activitats agrícoles. Són molt tòxics i generen un problema de bioacumulació en els 
éssers  vius  (acumulació del producte en les  cadenes  tròfiques,  arribant a concentracions 
superiors a les del medi)

- Sals:Els  clorurs  i carbonats poden procedir d’aigües  residuals domèstiques  o d’infiltracions 
marines, donant lloc a la salinització de l’aigua o a l’increment de la seua duresa. 

- Nitrogen i fòsfor: Provenen de fertilitzants utilitzats en agricultura i dels  detergents. 
Donen lloc a l’eutrofització de les aigües.

- Olis: Aigües  residuals domèstiques, industrials...

•CONTAMINANTS 
BIOLÒGICS

- Es  tracta de microorganismes com bacteris, virus i algues,  que poden procedir de les 
aigües  residuals  urbanes  (aigües fecals  que contenen bacteris com la E. Coli),  d’aigües 
estancades, aigües no potables. Aquestos  poden causar malalties  com el còlera o la 
gastroenteritis.

Mort de peixos en un llac que ha patit un procés dʼeutrofització



• Conseqüències de l’eutrofització:
- Canvis en les propietats organolèptiques (color, olor i sabor) de l’aigua
- Canvis  en l’equilibri biològic. Proliferació d’espècies  oportunistes. Mort de peixos que necessiten aigües 

molt oxigenades com la truita que són substituïdes per altres com barbs i perques. 

- Obstrucció de conduccions per la proliferació d’algues
- En zones  costaneres pot produir marees  vermelles (proliferació d’algues, principalment de color roig, les 

quals alliberen toxines).  Efectes negatius sobre  la pesca (sobretot els mol·luscs)  i el turisme
• Prevenció de l’eutrofització :
- Injecció d’oxigen en les aigües contaminades

- Depuració de les aigües residuals abans del seu abocament

- Reducció del contingut en fòsfor dels detergents
- Control en l’ús de fertilitzants en l’agricultura 

‣CONTAMINACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES: Les  aigües subterrànies  poden ser afectades  per tres 
processos: contaminació, sobreexplotació i salinització.

• Contaminació : La contaminació d’un aqüífer pot ser provocada per la infiltració d’aigües  residuals, o 
lixiviats procedents de fosses  sèptiques,  d’abocadors  de residus  o d’explotacions  agrícoles  i ramaderes. El 
problema dels   aqüífers contaminats  és  que la seua capacitat d’autodepuració és  escassa (pocs 
microorganismes  i  baixa oxigenació). A  la comunitat Valenciana hi ha molts  aqüífers  contaminats  per nitrats 
procedents dels adobs emprats  en l’agricultura intensiva.  La millor forma d’evitar la contaminació d’aqüífers 
és l’ordenació del territori,  limitant determinades activitats  a zones menys sensibles

• Sobreexplotació d’aqüífers: Es tracta d’un 
procés  en el qual s’extrau aigua d’una aqüífer  
a major velocitat que la recàrrega natural 
d’aquest. La sobreexplotació es produeix a 
causa de l’increment de zones de regadiu, el 
creixement urbanístic   i  industrial. Les 
conseqüències  d’un aqüífer sobreexplotat 
són: pèrdua de la qualitat de l’aigua, la 
desaparició de naixements  i aiguamolls 
associats a aquest i, en el cas  que estiga prop 
de la costa, la intrusió salina.

• Intrusió salina: És un cas  de contaminació 
d’aqüífers  pròxims  a la costa. En un aqüífer 
costaner, la pressió que exerceix l’aigua dolça 
impedeix l’entrada d’aigua de mar. En la zona 
de contacte es  produeix una interfase d’aigua 
salobre. La sobreexplotació provoca una 
disminució de la pressió de l’aigua dolça, 
desplaçant-se la interfase  fins arribar al punt 
en què l’aqüífer queda envaït per aigua 
salobre.

‣CONTAMINACIÓ D’AIGUA DE MAR: Pel seu volum i mobilitat, l’aigua de mars i oceans  té una major 
capacitat d’autodepuració. Els  contaminats del mar solen provindre de la desembocadura de rius, emissaris 
submarins (canonades que transporten aigües residuals  urbanes  o industrials) , d’activitats  de neteja de 
vaixells en alta mar o d’accidents en plataformes  i vaixells petroliers, els quals donen lloc a les marees negres.

• Efectes de les marees negres:
- La pel·lícula superficial  de cru impedeix l’entrada de llum produint la mort d’organismes  fotosintètics  i, 

més tard, de la resta d’organismes de la cadena tròfica. A  més  el petroli pot emulsionar-se amb l’aigua 
formant xicotetes  partícules, que poden ser ingerides  pels  organismes  aquàtics. Molts  components  de 
petroli són tòxics i bioacumulables. 

- La barreja d’aigua i cru provocada per les  onades, forma sobre la costa una pasta anomenada 
“chapapote” que impregna les plomes de les aus impedint el seu aïllament tèrmic i provocant-ne la mort

- El “chapapote”  provoca un enorme impacte paisatgístic sobre la costa, afectant el turisme
- A més es contamina l’arena impedint el desenvolupament d’espècies vegetals i animals que hi viuen
- La pesca es veu seriosament afectada, amb les conseqüents pèrdues econòmiques
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Intrusió salina en un aqüífer sobreexplotat



•Mesures preventives i correctores de les mareres negres: Els  accidents ocorreguts en els  vaixells 
petroliers  (Exxon Valdez ,  a  les  costes  d’Alaska o el Prestige , a la costa Galega) han impulsat mesures per 
a prevenir les marees negres i les seues conseqüències:
- Mesures preventives: 
- Reglamentacions  més estrictes  en el transport del petroli per alta mar: allunyar  les rutes  dels petroliers 

de zones  especialment sensibles, regulació de les  banderes  de conveniència com a exemple ,vaixells 
amb doble casc, etc

- Reduir la dependència energètica del petroli i apostar per les energies renovables
- Mesures correctores: 
- Barreres flotants: envolten l'abocament evitant la seua expansió (sols funcionen amb el mar en calma)
- Combustió de l’abocament (es trasllada la contaminació a l’atmosfera)
- Recollida mecànica del combustible mitjançant bombes
- Bioremediació: projectes en desenvolupament basats  en cultius  de bacteris  que degraden els 

hidrocarburs usant-los en el seu metabolisme
- Sobre la costa el “chapapote” es retira de forma manual

3.QUALITAT DE L’AIGUA:

La qualitat de l'aigua és la capacitat d’aquesta per a respondre als  usos  als que està destinada: consum, 
manteniment d’un ecosistema, oci, etc. Per a determinar la qualitat d’un aigua s'empren paràmetres i 
indicadors biològics que quantifiquen el grau d'alteració de les seues característiques naturals. 
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‣PARÀMETRES DE QUALITAT DE L’AIGUA: Es mesuren mitjançant  proves  de laboratori ‣PARÀMETRES DE QUALITAT DE L’AIGUA: Es mesuren mitjançant  proves  de laboratori 

‣PARÀMETRES 
FÍSICS

-Terbolesa (sòlids en suspensió), condicionada per la 
presència de partícules o  microorganismes. 
-Característiques organolèptiques (color, sabor i olor), 

degudes  a la presència de matèria orgànica. Són molt 
importants en el cas  de l’aigua potable, la qual no ha de ser 
incolora, insípida i inodora (en cas  contrari provocaria rebuig 
en el consumidor)

-Conductivitat elèctrica, que depèn de la quantitat de sals 
dissoltes. Permet diferenciar aigües  pures  de muntanya 
d’aigües salines. 

•PARÀMETRES 
QUÍMICS

- Oxigen dissolt (OD), essencial per a la vida aquàtica. Disminueix si hi ha abocaments 
orgànics, doncs  es gasta en la seua descomposició. Es mesura amb un aparell anomenat 
oxímetre. 

- DBO, Demanda biològica d'oxigen: És la quantitat d'oxigen que necessiten els 
microorganismes  per a oxidar (metabolitzar) la matèria orgànica dissolta en l’aigua. Una 
DBO alta implica que hi ha molta matèria orgànica biodegradable a l’aigua.

- DQO, Demanda química d'oxigen: És la quantitat d'oxigen  necessari per a oxidar 
tota la matèria oxidable (orgànica + inorgànica)  present en un aigua utilitzant un agent 
oxidant fort. Aquest valor sempre és superior al de DBO  (hi determinats  compostos que 
no són biodegradables  però sí és possible oxidar-los  amb un oxidant fort, com el 
permanganat potàssic). Un valor alt de DQO  és  un indicador de la presència de 
contaminació en l’aigua.

- Duresa: Representa la quantitat d’ions Ca2+ o Mg2+ dissolts. Les aigües poden 
classificar-se en dures, [CaCO3] > 200  mg/l,  i toves  [CaCO3] < 50mg/l. Una aigua dura 
suposa riscos  per a la salut, com l'augment de càlculs  renals, major despesa en sabons  i 
pot embossar els circuits d’aigua calenta.

- pH: Determina el grau d’acidesa o alcalinitat d’una aigua. Per a una activitat biològica 
normal ha d’estar entre 6- 8,5

- Nitrogen:  La presència de nitrogen orgànic i d’amoníac indica contaminació recent

•PARÀMETRES 
BIOLÒGICS

- Indiquen la quantitat de microorganismes presents en l’aigua (bacteris  coliformes, fongs 
algues...) els quals poden causar malalties, mals olors, color, terbolesa, etc.



4.SISTEMES DE TRACTAMENT D’AIGÜES PER AL CONSUM. ETAP:

L'aigua natural ha de ser tractada per a ser potable. L’aigua potable es caracteritza per:
•Absència de microorganismes patògens i substàncies tòxiques
•Absència de sabors, olor, color i terbolesa desagradables
El procés de potabilització es  realitza en una Estació  de Tractament  d’Aigües Potables, ETAP, en una sèrie 
de fases que depenen de les característiques de l’aigua a tractar:

5.SISTEMES DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS. EDAR:

Les aigües naturals tenen capacitat d’autodepuració: els  rius, llacs, mars, etc. són sistemes dinàmics, 
dotats  de la capacitat d'eliminar per si mateixos  els contaminants (sobretot si es tracta de matèria orgànica).  
L’autodepuració de les aigües  consisteix en un conjunt de fenòmens físics, químics  i biològics, que tenen lloc  en 
el curs  de l'aigua de manera natural i que provoquen la destrucció de matèries estranyes. Els  principals 
processos són: 
•La sedimentació al fons dels materials sòlids
•La dilució dels contaminants en tot el volum d’aigua
•Degradació fotoquímica dels contaminants
•L’activitat dels microorganismes (bacteris  aerobis, microalgues  i plantes aquàtiques) que consumeixen  la 
matèria orgànica amb ajuda de l'oxigen dissolt en l'aigua. 
La capacitat d’autodepuració d’una aigua depèn del volum d’aquesta,  que permetrà diluir l'abocament, la 
turbulència de l'aigua, que aportarà oxigen i  la naturalesa i grandària de l'abocament. 

Els  processos d’autodepuració requerixen molt de temps. Per això és  necessari accelerar-los mitjançant 
sistemes de depuració:
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‣INDICADORS BIOLÒGICS DE CONTAMINACIÓ: Es  tracta d’analitzar la presència de determinades  
espècies  d’invertebrats  en l’aigua, ja que si aquesta ha estat  contaminada,  es  produeix una substitució de 
la biocenosi inicial per altres espècies que són més resistents a la contaminació. 
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ORGANISMES 
PROPIS 
D’AIGÜES 
NETES I BEN 
OXIGENADES

ORGANISMES 
PROPIS D’AIGÜES    
CONTAMINADES I 
POBRES EN 
OXIGEN

1.	  Filtració	  per	  reixa 3.	  Decantació 4.	  Filtració	  en	  arena 5.	  Desinfecció

Aigua de riu, pantà, aqüífer...

2.Coagulació/	  Floculació

S’eliminen els sòlids de 
major grandària

S’afegeixen additius 
químics que fan que 
els sòlids en suspensió 
s’agrupen en flòculs 
més grans que puguen 
sedimentar en menys 
temps

Eliminació dels 
organismes per:
•Cloració. Tractament 
econòmic  però aporta un 
sabor desagradable a 
l’aigua.
•Ozonització. L’ozó és 
un potent biocida que no 
deixa sabor, però és un 
sistema car

L’aigua circula en uns 
tancs circulars a baixa 
velocitat de forma que 
els flòculs sedimenten 
en el fons

L’aigua decantada 
passa a pressió per un 
llit d’arena i així 
s’elimina qualsevol 
sòlid que puga quedar 
(s’elimina la terbolesa)



➡SISTEMES DE DEPURACIÓ NATURAL O BLANA: Es  basen en 
reproduir els  processos d'autodepuració baix condicions  controlades. 
Aquests  mecanismes  requereixen poca despesa d'instal·lació i 
manteniment i són adequats per a zones amb pocs recursos econòmics:

‣ Llacunatge: Consisteix en la depuració biològica d'aigües residuals 
mitjançant la construcció de llacunes artificials, poc  profundes, que 
s'omplen amb l'aigua a depurar. Aquesta roman allí durant mesos, 
on té lloc  una sedimentació de materials  sòlids en suspensió i una 
degradació de la matèria orgànica per via aeròbia o anaeròbia.

‣ Filtres  verds: Consisteixen en terrenys  coberts  de vegetació arbòria 
de creixement ràpid (xops) sobre els  quals  es  realitza l'abocament 
d'aigües  residuals. Els microorganismes  del sòl són els  encarregats 
de degradar la contaminació.

➡SISTEMES DE DEPURACIÓ TECNOLÒGICA  O DURA: Es realitzen a les  Estacions Depuradores d’Aigües 
Residuals (EDAR). Són el sistema més  emprat per a la depuració d’aigües  residuals  urbanes i industrials  ja 
que permeten depurar un gran volum d’aigua en poc temps:

(1)Desbast: Consisteix en una reixa metàl·lica per a  eliminar els  objectes arrossegats  per  l’aigua: draps, 
plàstics, fulles d’arbres...

(2)Desarenament i (3) Desgreixatge: Eliminació  d’arena i greixos fent circular l'aigua a menor velocitat.
(4)Decantació: Es  realitza en  grans tancs circulars on es  deixen reposar les  aigües. Les partícules en 

suspensió, poc  a poc, per efecte de la  gravetat, cauen al fons  del tanc, formant els  llots que s’extrauen 
mitjançant unes canonades situades a l’interior. 

(5)Tractament biològic: L’aigua s’aboca en uns  tancs  rectangulars  on els  microorganismes  (bacteris, 
protozous, etc) utilitzen la matèria contaminant com a aliment per a reproduir-se en presència d’oxigen.  

(6)Decantació secundària: Permet eliminar els  microorganismes  de l’aigua. Aquests cauen al fons  del 
decantador per acció de la gravetat i s’extrauen amb unes canonades inferiors. 

(7)Tamisatge de l’aigua depurada  i cloració d’aquesta abans de  ser abocada a un riu o el mar
(8)Digestió de llots: Permet estabilitzar els  llots  mitjançant una digestió anaeròbia. S’obtenen dos 

productes. Per un costat, els llots  estabilitzats, que sols  cal espessir-los (9)  per eliminar-ne la humitat i 
poder transportar-los  a un abocador (10). Per una altra banda s’obté biogàs  que pot usar-se per a generar 
elctricitat (11). 

7. CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES

Sistema de depuració blana mitjançant llacunatge



7. CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES

Fotografia aèria de lʼEDAR de Canals- LʼAlcúdia


